
Seasonal Celebrations Package - Soneva Kiri, Koh Kood

Terms & Conditions:

�  Rates are in Thai Baht, per villa, per package, inclusive of service charge and applicable government tax 

�  Package rates are based on two guests sharing per bedroom 

�  Valid for Thai residents or expatriates residing in Thailand 

�  Proof of a Thai ID card or work permit is required at the reservation stage 

�  This package cannot be combined with any other Soneva promotions or packages 

�  Booking is subject to resort availability and resort booking conditions 

�  The full, non-refundable payment is required upon the purchase of this package 

�  A reduction of THB 25,000 per bedroom per package will be applied when the Seasonal Celebrations 

 Package is booked without return flight transfers between Bangkok and Soneva Kiri 
•  Please note that Soneva Kiri reserves the right to make changes to your flight itinerary at any time 

Package inclusions:  

�  Daily Half Board (breakfast and dinner) at selected resort restaurants,

 not applicable for In-Villa Dining and Treepod Dining

�  Non-alcoholic beverages during meal times at resort restaurants

�  Complimentary Gala Dinner on December 24, 2021 or December 31, 2021

•  Shared return scheduled flight transfers between Bangkok and Soneva   
 Kiri (private transfers are available upon request at an additional surcharge) 
�  Barefoot Butler on hand to anticipate and respond to every request during your stay

�  Complimentary access to the chocolate room, ice cream parlour and 

 deli room 

�  10% reduction on food and beverages at all resort outlets and In-Villa   

 Dining (excludes minibar and Treepod Dining) 

*Prices are for 2 hours’ service for a maximum 4 people per experience (except for Afternoon Tea which is for 1 hour)

Adult (15 years old and above) THB 71,000 / person THB 16,500 / person  

Child (7 - 14 years old) THB 35,500 / person THB 8,000 / person  

Child (2 - 6 years old) THB 6,000 / person Complimentary

Treepod Dining Time Price Extra person

Breakfast Start from 9:00 hrs. 

Lunch Start from 12:00 hrs. THB 14,000 / 2 people THB 3,000 / person

Dinner Start from 18:00 hrs.  

Afternoon Tea  Start from 16:00 hrs. THB 10,000 / 2 people THB 2,000 / person

December 24, 2021 – January 5, 2022

Villa Type 6 Days, 5 Nights Package Extra Night

1 Bedroom Bayview Pool Villa Suite THB 198,000 / villa THB 39,500 / villa

1 Bedroom Sunset Ocean View Pool Villa Suite THB 213,000 / villa THB 46,500 / villa

1 Bedroom Beach Pool Villa Suite THB 238,000 / villa THB 56,000 / villa

2 Bedroom Junior Beach Pool Retreat THB 512,000 / villa THB 94,000 / villa

3 Bedroom Beach Pool Reserve THB 750,000 / villa THB 165,000 / villa

4 Bedroom Sunset Ocean View Pool Villa Suite THB 790,000 / villa THB 200,000 / villa

Extra person 6 Days, 5 Nights Package Extra Night



แพ็กเกจซีซั่นนอล เซเลเบรชัน กับโซเนวา คีรี เกาะกูด

เงื่อนไข: 
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว 
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก 
• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (กรุณาแสดงบัตรประชาชน
 หรือ Work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพัก) 
• ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วมค่าใชบ้ริการโทรศัพท์ กจิกรรมดาํนํา้ลกึบรกิารรบัดแูลเด็กเลก็ มินบิาร ์ และกิจกรรมนนัทนาการส่วนตัว
• ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ 
• ราคาแพ็คเกจนีส้าํหรบัชาํระเงนิเต็มจํานวนภายในงาน ทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธ์ใินการคืนเงนิหรอืเลือ่นกาํหนดวนัทีเ่ข้าพักนอกเหนือแพ็คเกจ 
• กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า ทางรีสีอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่ห้องพักเต็ม
• สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเครื่องส่วนตัวของโซเนวา คีรี จะได้รับส่วนลด 25,000 บาท ต่อห้องนอน
 ต่อแพ็คเกจ 
• ทางรีสอร์ท มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการเดินทางของเครื่องบินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ราคาพิเศษนี้รวม: 
• อาหารเช้า และ อาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ระหว่างมื้อ 
 อาหารภายในห้องอาหารของรีสอร์ท (ยกเว้น In-Villa Dining และ   
 Treepod Dining)
• รับฟรี Gala Dinner สําหรับท่านที่เข้าพักวันที่ 24 ธันวาคม 2564
 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากกรุงเทพฯถึงสนามบินโซเนวา คีรี 
 ตามตารางบินของทางรีสอร์ท 
• บริการดีเลิศจาก Barefoot Butler และบริการรถกอล์ฟส่วนตัวฟรี
 ตลอดการเข้าพัก 
• โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมดไอศกรมี ที่ Ice Cream Parlour 
• ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องอาหารของ
 รีสอร์ทและ In-Villa Dining (ยกเว้นมินิบาร์ และ Treepod   
 Dining) 

ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 71,000 บาท / ทา่น / แพ็คเกจ 16,500 บาท / ท่าน / แพ็คเกจ  

เดก็อายรุะหว่าง 7 – 14 ปี 35,500 บาท / ทา่น / แพ็คเกจ 8,000 บาท / ท่าน / แพ็คเกจ
เดก็อายรุะหว่าง 2 – 6 ปี 6,000 บาท / ทา่น / แพ็คเกจ ฟรี

24 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565
Villa Type แพ็คเกจ 6 วัน 5 คืน พักต่อแพ็คแกจจ่ายเพ่ิม ต่อคืน
1 ห้องนอน เบย์วิวพูลวิลล่าสวีท 198,000 บาท / วิลล่า 39,500 บาท / วิลล่า

1 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่าสวีท 213,000 บาท / วิลล่า 46,500 บาท / วิลล่า

1 ห้องนอน บีชพูลวิลล่าสวีท 238,000 บาท / วิลล่า 56,000 บาท / วิลล่า

2 ห้องนอน จูเนียร์บีชพูลรีทรีท 512,000 บาท / วิลล่า 94,000 บาท / วิลล่า

3 ห้องนอน บีชพูลรีเสริฟ 750,000 บาท / วิลล่า 165,000 บาท / วิลล่า

4 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ 790,000 บาท / วิลล่า 200,000 บาท / วิลล่า

ค่าบริการเสริม แพ็คเกจ 6 วัน 5 คืน พักต่อแพ็คเกจจ่ายเพ่ิม ต่อคืน

  **Treepod Dining ใช้บริการไดสู้งสุด 2 ช่ัวโมง ต่อการใช้บริการ และให้บริการไดสู้งสุด 4 ทา่น ตอ่การใช้บริการ (ยกเว้น ไฮทีใชบ้ริการได้สูงสดุ 1 ช่ัวโมง ตอ่การใช้บริการ) 

Treepod Dining เวลา ราคา ค่าบรกิารสาํหรบัท่านท่ี 3 - 4 
มื้อเช้า เริ่ม 9:00 น. 
มื้อกลางวัน เริ่ม 12:00 น. 14,000 บาท / 2 ท่าน 3,000 บาท / ท่าน
มื้อเย็น เริ่ม 18:00 น. 
ไฮที เริ่ม 16:00 น. 10,000 บาท / 2 ท่าน 2,000 บาท / ท่าน


